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ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികകാര്യമന്ത്ന്ത്ി നിർമല 
സീതാര്ാമന ും  ഭൂട്ടാൻ ധനമന്ത്ന്ത്ിയായ ലിയയാൺ  
യ ാനാ നുംഗെ ഗെറിുംെ ും  സുംയ ക്തമായി 
ഭൂട്ടാനിൽ BHIM-UPI ഉദ്ഘാടനും ഗെയ്ത . 
ജൂലല 13, 2021 

 

2019 ൽ നടന്ന ന്ത് ധാനമന്ത്ന്ത്ിയ ഗട ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശനത്തിൽ നടത്തിയ 
വാഗ്ദാനമാണ്ഈ ഉദ്ഘാടനും മ യേഗന  ൂർത്തീകര്ി്പെഗതട്ട.. 

 

ഇന്ന് ലവക യന്നര്ും ഭൂട്ടാനിൽ നടന്ന വിർെവൽ െടങ്ങിൽ  ഫിനാൻസ് & 

യകാർതയററ്റ് അഫയയഴ്സ് വക ത് മന്ത്ന്ത്ി ന്ത്ശീമതി നിർമല സീതാര്ാമന ും 
ഭൂട്ടാൻ ധനമന്ത്ി ലിയയാൺ  യ ാനാ നുംഗെ ഗെറിുംെ ും സുംയ ക്തമായി 
ഭൂട്ടാനിൽ BHIM-UPI ഉദ്ഘാടനും ഗെയ്ത .െടങ്ങിൽ സുംസ്ഥാന മന്ത്ന്ത്ി (ധനകാര്യ) 
മന്ത്ന്ത്ി യ ാ. ഭെവ. കിെൻറാവ  കാര്ാദ്, ഭൂട്ടാൻ യറായൽ യമാണിറ്ററി 
അയതാറിറ്റി െവർണർ ന്ത്ശീ.ദായൊ ഗ ൻയജാർ, സാമ്പത്തിക കാറായ വക ത് 
ഗസന്ത്കട്ടറി ന്ത്ശീ യദബാശിഷ്  ായേ, ഭൂട്ടാലനൽ ഇന്ത്യൻ അുംബാസി ർ 
മിസ്. ര് െിറ കുംയബാജ്, ഇന്ത്യയിഗല ഭൂട്ടാൻ അുംബാസി ർ  ജനറൽ വി. 
നുംയെയൽ, NPCI യ ഗട എും ി& സി ഇ ഓ യ മായ   ന്ത്ശീ ദിലീപ് അസ്ഗബ 
എന്നിവർ  ഗെട ത്ത   

 

ഇന്ത്യയ ഗട അയൽര്ാജയങ്ങൾ്പെ്  മ ൻെണന എന്ന നയത്തിന് കീഴിൽ 
ഭൂട്ടാനിൽ യസവനങ്ങൾ ആര്ുംഭിച്ചതായ ും സവന്ത്ും യനട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 
അഭിമാനി്പെ ന്ന ഗവന്ന ും ഞങ്ങളുഗട മികച്ച അയൽവാസിയ മായി ഇ. 
 െിട ന്നതിൽ സയന്ത്ാെമ ഗെന്ന ും െടങ്ങിൽ സുംസാര്ി്പെ യമ്പാൾ ന്ത്ശീമതി. 
സീതാര്ാമൻ  റഞ്ഞ .യകാവിഡ്  കർച്ചവയാധിയ ഗട കാലഘട്ടത്തിൽ 
ഏറ്റവ ും തിള്പെമാർന്ന ര്ീതിയിൽ  ിജിറ്റൽ ഇട ാട കൾ 
നടത്തിയിര്ി്പെ ന്ന ഗവന്ന  സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്ന്ത്ി വയക്തമാ്പെി, കഴിഞ്ഞ 5 
വർെത്തിന ള്ളിൽ 100 ദശലക്ഷത്തിലധികുംUPI QR സൃഷ്ടിച്ചിര്ി്പെ ന്ന ഗവന്ന ും 



2020 -21 BHIM UPI  41 ലക്ഷും യകാടി ര്ൂ യ ഗട 22 ബിലയൺ ഇട ാട കൾ 
യന്ത് ാസസ്സ് ഗെയ്യുകയ ും ഗെയ്ത . 

 

 

ഭൂട്ടാനിൽ  BHIM- UPI യസവനങ്ങൾ  ആര്ുംഭിച്ചതിന്, ഭൂട്ടാൻ  ധനകാര്യമന്ത്ന്ത്ി 
മന്ത്ന്ത്ി ലിയയാൺ  യ ാനാ നുംഗെ ഗെറിുംഗ് ഇന്ത്യൻ  ഭര്ണകൂടഗത്ത 
അഭിനന്ദി്പെ കയ ും നന്ദി യര്േഗതട ത്ത കയ ും ഗെയ്ത  കൂടാഗത ഇര്  
ര്ാജയങ്ങളുും തമ്മില ള്ള ബന്ധും നാൾ്പെ നാൾ  ദൃ ഗതട കയാഗണന്ന ും 
കൂട്ടിയച്ചർത്ത .  

 

ബഹ മാനഗതട്ട ന്ത് ധാനമന്ത്ന്ത്ിയ ഗട 2019 ഗല ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശന യവളയിൽ 
ഇര്  ര്ാജയങ്ങളുും നടത്തിയ ന്ത് തിബദ്ധതയാണ് ഈ യസവനത്തിന്ഗറ 
ആര്ുംഭത്തിലൂഗട നിറയവറ്റഗതട ന്ന.. അന്ന് നടത്തിയ  
സന്ദർശനഗത്തത്ത ടർന്ന്, ഇന്ത്യയ ും ഭൂട്ടാന ും തമ്മിൽ  ര്സ് ര്ും ര്ാജയങ്ങളിൽ 
റൂയ  കാർ  കൾ സവീകര്ി്പെ ന്നതിന ള്ള ന്ത് വർത്തനങ്ങൾ ര്െ  
ഘട്ടങ്ങളിലായി നടതിൽ വര് ത്തിയിട്ടുെ്. ആദയ ഘട്ടത്തിൽ ഭൂട്ടാൻ 
അധിഷ്ഠിത ഗടർമിനല കളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നൽകിയ റൂയ  കാർ  കൾ 
സവീകര്ി്പെ കയ ും ര്ൊും ഘട്ടത്തിൽ തിര്ിച്ചുും നടതിലാ്പെ കയ ും ഗെയ്ത . 

 

ഭൂട്ടാനിൽ ഇന്ന് BHIM -UPI സമാര്ുംഭി്പെ ന്നയതാഗട, ഇര്  ര്ാജയങ്ങളുഗടയ ും 
യ യ്ഗമന്് ഘടനകൾ  ര്ിധികളിലലാഗത ബന്ധിതി്പെഗതട ന്നതാണ്, മാന്ത്തമലല 
ഓയര്ാ വർെവ ും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ും ഭൂട്ടാനിയല്പെ് യ ാക ന്ന വിയനാദ 
സഞ്ചാര്ികൾ്പെ ും ബിസിനസ കാർ്പെ ും ഇ. െ ണും ഗെയ്യുും. ഇ. ഒര്  
ബട്ടൺ മാന്ത്തും അമർത്തി  ണര്ഹിതമായ  ഇട ാട കളിലൂഗട ജീവിത 
സൗകര്യവ ും യാന്ത്താ സൗകര്യവ ും വർദ്ധിതി്പൊന ും സാധി്പെ ന്നതാണ് . 

 

ഇതിന്ഗറ ഭാെമായി ന്ത്ശീമതി.നിർമല സിതാര്ാമൻ ഭൂട്ടാനിഗല ന്ത് ായദശിക 
സമൂഹങ്ങൾ ലജവര്ീതിയിലൂഗട  നിർമ്മിച്ച   തിയ കാർെിക 
ഉൽ  ന്നങ്ങൾ വിൽ്പെ ന്ന ഭൂട്ടാനീസ് OGOP ഔട്ട് ഗലറ്റിൽ നിന്ന് ഒര്  
ഓർൊനിക് ഉൽ തന്നും വാങ്ങി BHIM -UPI ഉ യയാെിച്ച് ഒര്  തത്സമയ 
ഇട ാട് നടത്ത കയ ും ഗെയ്ത . 
QR വിനയാസത്തിനായി UPI മാനദേങ്ങൾ സവീകര്ിച്ച ആദയ ര്ാജയമാണ് 
ഭൂട്ടാൻ,BHIM ആത് വഴി ഗമാലബൽ അധിഷ്ഠിത യ യ്ഗമന്റ കൾ 
സവീകര്ി്പെ ന്ന നമ്മ ഗട ആദയ അയൽ ര്ാജയും കൂടിയാണി..  

നയൂ  ൽഹി 
ജൂലല 13, 2021 

 



DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 


